Lighting

ColorBurst Compact
Powercore – Reflector
RGB exterior de
putere mare, creat
pentru iluminat de
accent şi local
ColorBurst Compact Powercore
ColorBurst Compact Powercore este un corp de iluminat exterior cu LED-uri, de
putere mare, proiectat pentru iluminat de accent şi local. Corpurile de iluminat
standard şi compacte în variantele Architectural şi Landscape oferă un flux luminos
policrom care susţine o varietate de aplicaţii de iluminat dinamic orientat în sus,
iluminat ambiental şi iluminat decorativ.Tehnologia Powercore încorporată oferă
control rapid, exact şi eficient al puterii de ieşire a corpului de iluminat direct de la
tensiunea de reţea, eliminând necesitatea unei surse externe de alimentare.
Utilizarea cablajului standard simplifică semnificativ instalarea şi contribuie la
scăderea costurilor totale pentru sistem.

Beneficii
• Flux luminos policrom
• Opţiuni flexibile de poziţionare a luminii
• Compatibil cu controlerele liderilor în industrie
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ColorBurst Compact Powercore

Caracteristici
• Randament luminos: format standard de până la 647 de lumeni, corpuri de
iluminat compacte de până la 498 de lumeni
• Lentilele pentru disiparea luminii de 14°, 23°, 41° şi asimetrice de 10° x 41°
proiectează un fascicul luminos cu margini difuze, unghiul de distribuţie luminoasă
original de 8° asigură proiecţia la distanţă a luminii
• Cu înclinaţie completă la 180°, corpurile de iluminat în varianta Arhitectural se pot
roti complet la 360° pentru o orientare precisă
• Tehnologie Powercore integrată
• Funcţionează cu toată gama de controlere Philips şi cu controlere DMX produse
de alte companii

Cerere
• Iluminare orientată în sus
• Iluminat ambiental
• Iluminat decorativ

Versions
RGB bodové svítidlo ColorBurst

RGB bodové svítidlo ColorBurst

Compact Powercore BCP462,

Compact Powercore BCP462,

architektonická verze.

verze pro terénní montáž.
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